
 

 

  

तीन वर्षांत ४४ शहरषांत ७७५९ कोट ांची 'अमतृ' योजनष 

कें द्र सरकषरमषर्फ त अमतृ (अटल ममशन र्ॉर ररज्युवेनेशन अडँ अर्फन ट्रषन्स्र्ॉमेशन) अमियषनषची अांमलर्जषवणी 
करण्यषत येत आहे. अमतृ अमियषनषांतर्फत रषज्यषतील एक लषखषपेक्षष अधिक लोकसांख्यष असलेल  ४३ शहरे व 
ववशेर् र्षर् म्हणनू मशडी यष शहरषची ननवड झषल  आहे 

 

यष शहरषांनष पषणीपुरवठष प्रकल्प, मलनन्सषरण प्रकल्प आणण शहरषांची रु्फ्रु्से असलेल  हररत क्षते्रे तयषर 
करण्यषसषठी तीन वर्षांत कें द्र व रषज्य शषसनषच्यष मषध्यमषतून ७७५९ कोट  रुपयषांचष ननिी उपलब्ि होत आहे. 
 

आरषखड्यषप्रमषणे ३७८९ कोट  रुपयषांचे ३८ पषणीपुरवठ्यषचे प्रकल्प रषर्ववण्यषत येत आहेत. तर, ३७५३ कोट  
रुपयषांचे ३३ मलनन्सषरण प्रकल्प रषर्ववण्यषत येणषर आहेत.  
 

रषज्यषतील नषर्र  िषर्षतील लोकसांख्येच्यष ७६ टक्के लोकसांख्यष ह  यष अमियषनषत ननवड केलेल्यष ४४ 
शहरषांमध्ये समषववष्ट आहे. यष अमियषनषचष कषलषविी हष २०१५-१६ ते २०१९-२० यष पषच वर्षांचष आहे. 
 

पषणीपुरवठष योजनेत अचलपूर (२४ कोट ), यवतमषळ (२६९ कोट ), विषफ (३५ कोट ), उ्मषनषर्षद (६८ कोट ), 
मषलेर्षव (७८ कोट ), सषतषरष (८ कोट ), सोलषपूर (७२ कोट ), इांचलकरांजी (६९ कोट ), हहांर्णघषट (६२ कोट ), 
अमरषवती (११४ कोट ), लषतूर (४६ कोट ), जळर्षव (२४९ कोट ), नर्र (१४२ कोट ), वसई-ववरषर (१३६ कोट ), 
अांर्रनषथ (५२ कोट ), पनवेल (५१ कोट ), कुळर्षव-र्दलषपूर (६३ कोट ), वप ांपर  धचांचवड (२४० कोट ), नषर्पूर (२२७ 
कोट ), उदर्ीर (१०७ कोट ), मशडी (३७ कोट ), र्ीड (११४ कोट ), नषांदेड (२४ कोट ) सषांर्ल - ममरज- कुपवषड (१०४ 
कोट ), कोल्हषपूर (६५ कोट ), िसुषवळ (११० कोट ), मिवांडी- ननजषमपूर (२०६ कोट ), परिणी (१०३ कोट ), अकोलष 
(१११ कोट ), चांद्रपूर (२२८ कोट ) यषांचष समषवेश आहे. 
 

 

 

रषयर्डषतील खषडय़षांमध्ये प्रवषसी जलवषहतुकीलष कें द्र सरकषरची मषन्सयतष 

कें द्र शषसनषने देशषत जलमषर्षफवर प्रवषसी वषहतुक सरुु करण्यषचे िोरण ्वीकषरले आहे. कें द्र शषसनषने देशषतील १४ 
रषष्ट्र य जलमषर्षफनष मषन्सयतष हदल  आहे. त्यषतील ७ जलमषर्फ महषरषष्ट्रषच्यष पश्चचम सषर्र  ककनषरपट्ट वर ल 
आहेत.  
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रषयर्ड श्जल््यतील अांर्ष नद  (िरमतर खषडी )(एनडब्ल्यू -१०), रषजपूर  खषडी (एनडब्ल्यू -८३), कुां डमलकष नद  – 
रेवदांडष खषडी (एनडब्ल्यू -८५) यष जलमषर्षफचष रषष्ट्र य जलमषर्षफमध्ये सषमषवेश करण्यषत आलष आहे. सषववत्री नद  
– र्षणकोट खषडीचष (एनडब्ल्यू -८९) देखील यषच योजनेत सषमषवेश करण्यषत आलष आहे. 
 

रषयर्ड श्जल््यतील तीन जलमषर्षफचष तषांत्रत्रक व व्यवहषररक अभ्यषस करण्यषसषठी वपॅकॉप्स यष कां पनीची नेमणकू 
करण्यषत आल  आहे.  
 

यषमशवषय मुांर्ई (िषऊचष) िक्कष ते मषांडवष दरम्यषजन रो-रो सेवष सरुू करण्यषत येणषर आहे. त्यषसषठी मषांडवष 
जेट नजीक बे्रक वॉटरचे कषम सध्यष  युद्घषपषतळीवर सरुू आहे . हे कषम पूणफ झषल्यषनांतर मुांर्ई ते अमलर्षर् 
(मषांडवष) अशी र्षरमषह  प्रवषसी जलवषहतूक सरुू होणषर आहे . 
 

 

 

महषरषष्ट्रषत होणषर २१ शीतर्हृ प्रकल्प 

र्ळे, िषजीपषलष, दिू, अांडी, मषांस, मषसे यषांसषरख्यष नषशवांत पदषथषांची सषठवण करण्यषसषठी आणण नषसषडी 
टषळण्यषसषठी कें द्र सरकषरने देशिरषत १०१ शीतर्हेृ (कोल्डचेन) प्रकल्पषांनष मांजरु  हदल  आहे. त्यषतील तब्र्ल २१ 
प्रकल्प महषरषष्ट्रषतील आहेत. 
 

िषरत र्ळे, िषजीपषलष उत्पषदनषत जर्षत दसुऱ्यष क्रमषांकषचष देश असलष, तर  केवळ दोन टक्के उत्पषदनषवर 
प्रकक्रयष केल  जषते. यष नषशवांत मषलषच्यष सषठवणीसषठी आवच यकतष लक्षषत घेऊन त्यषर्षर्तच्यष 101 प्रकल्पषांनष 
मांजरु  देण्यषत आल  आहे.  
 

यष १०१ कोल्डचेन प्रकल्पषांच्यष मषध्यमषतून २.७६ लषख मेहट्रक टन सषठवणक्षमतष, दर हदवसषलष ५६ लषख मलटर 
दिूप्रकक्रयष क्षमतष उपलब्ि होईल.  
 

महषरषष्ट्रषत २१ प्रकल्पषांपैकी पुणे श्जल््यषत पषच, सोलषपूर श्जल््यषत तीन, नषमशक आणण रषयर्ड श्जल््यषांत 
प्रत्येकी दोन, तसेच श्रीरषमपूर, सषतषरष, नर्र, उ्मषनषर्षद, लषतूर, नषर्पूर, चांद्रपूर, ठषणे आणण मुांर्ई श्जल््यषांमध्ये 
प्रत्येकी एक अशष २१ कोल्ड चेन प्रकल्पषांचष समषवेश आहे.  
 

 

 

जी-२० कृती र्टषची नतसर  र्ैठक वषरषणसीत होणषर 

जी-२० पररर्देच्यष आरषखडष कृती र्टषची (एर्डब्लजूी) नतसर  र्ैठक २८ आणण २९ मषचफलष वषरषणसी येथे होणषर 
आहे.  
 

अथफ मांत्रषलय आणण ररझव्हफ र्ॅंक ऑर् इांडडयष हे यष र्ैठकीचे सहआयोजक आहेत. यषपूवीच्यष दोन र्ैठकष र्मलफन 
(जमफनी) आणण ररयषि (सौद  अरेत्रर्यष) येथे झषल्यष आहेत. 



 

 

 

वषरषणसी येथील र्ैठकीमध्ये जषर्नतक पषतळीवर ल आधथफक पररश््थतीर्षर्त आणण ववकषसषदरम्यषन येणषऱ्यष 
आव्हषनषांनष सषमोरे जषतषनष असलेल्यष िोरणषत्मक पयषफयषांवर चचषफ अपेक्षक्षत आहे.  
 

तसेच, जी-२० पररर्देचष अजेंडष ननश्च चत करणे आणण सवफ देशषांनष त्यषांची ववकषसषत्मक िोरणे रषर्ववणे सोयीचे 
जषवे यषसषठी आरषखडष ननश्च चत करणे ह  देखील यष र्ैठकीचे उद्हदष्टे आहेत.  
 

'एर्डब्लजूी' हष जी-२० पररर्देचष प्रमखु कृती र्ट असनू िषरत आणण कॅनडष हे यष र्टषचे सांयुक्त अध्यक्ष आहेत. 
िषरतषचष २००९ मध्ये यष र्टषत समषवेश झषल्यषपषसनू िषरतषत होत असलेल  ह  चौथी र्ैठक आहे. 
 

 

 

सीर्ीईसीचे नवे नषव सीर्ीआयसी 

अप्रत्यक्ष करषांची नवी व्यव्थष व्तू व सेवष कर (जीएसट ) लषर् ूकरण्यषच्यष हदशेने सरकषरने आणखी एक 
पषऊल टषकले आहे. त्यषनुसषर, सेंट्रल र्ोडफ ऑर् एक्सषइज अँड क्टमचे (सीर्ीईसी) नषव र्दलनू कें द्र य अप्रत्यक्ष 
कर आणण सीमष शुल्क र्ोडफ (सीर्ीआयसी) असे करण्यषची तयषर  सरकषरने केल  आहे.  
 

जीएसट ची अांमलर्जषवणी देशषत १ जलुपैषसनू केल  जषणषर आहे.कें द्र य ववत्त मांत्रषलयषने एक ननवेदन जषर  करून 
ह  मषहहती हदल .  
 

 

 

ववशरे् ऑमलश्म्पकमध्ये ७३ पदकषांची लयलूट 

 

िषरतषच्यष हदव्यषांर् खेळषडूांनी पुन्सहष एकदष देशषची मषन उांचषवणषर  कषमधर्र  करुन दषखवल  आहे. िषरतषच्यष 
हदव्यषांर् खेळषडूांनी ऑश््ट्रयषतील ववशरे् जषर्नतक हहवषळी ऑमलश्म्पकमध्ये ७३ पदकषांची कमषई केल  
आहे. यषमध्ये ३७ सवुणफ पदकषांचष समषवेश आहे.  
 

१०५ देशषांमिून तब्र्ल २ हजषर ६०० खेळषडू सहिषर्ी असलेल्यष यष ्पिेत िषरतीय खेळषडूांनी दमदषर कषमधर्र  
केल  आहे.  
 

हदव्यषांर्षांसषठी आयोश्जत करण्यषत येणषर  जषर्नतक हहवषळी ऑमलश्म्पक ्पिषफ १८ ते २४ मषचफ दरम्यषन 
ऑश््ट्रयषमध्ये सांपन्सन झषल . यषमध्ये िषरतीय खेळषडूांनी ३४ सवुणफ पदकषांसह १० रौप्य आणण २६ कषां्य पदकषांची 
कमषई केल .  
 

िषरतषने अल्पषईन ्कीईंर्मध्येह  पदकषांची लयलटू केल . ३ सवुणफ, ३ रौप्य आणण ४ कषां्य पदकषांसह िषरतषने 
अल्पषईन ्कीईंर्मध्ये १० पदकषांची कमषई केल . तर ्नो र्ोडडांर्मध्ये िषरतीय सांघषने ८ पदके पटकषवल . 
यषमध्ये ४ सवुणफ, २ रौप्य आणण २ कषां्य पदकषांचष समषवेश होतष.  



 

 

 

्नो शुईंर्मध्येह  िषरतीय खेळषडूांनी समषिषनकषरक कषमधर्र  केल . यष प्रकषरषत िषरतषने एकूण ५ पदकषांवर नषव 
कोरले. यषमध्ये २ रौप्य आणण ३ कषां्य पदकषांचष समषवेश होतष. ्पीड आणण कर्र्र ्केहटांर्मध्ये िषरतषने ३ 
रौप्य आणण एकष कषां्य पदकषसह एकूण ४ पदके ममळवल . 
 

 

 

जमफनीमध्ये 'उर्वलष' कृत्रत्रम सूयफ 
जमफनीमिील शष्त्रज्षांनी अनतउच्च क्षमतेचे अनेक ्पॉटलषइट एकत्र तयषर केलेलष कृत्रत्रम सयूफ 'सरुु' केलष आहे. 
'मसनलषइट' असे यष प्रयोर्षचे नषव असनू जमफनीतील युल श येथे त्यषची अांमलर्जषवणी होत आहे. प्रदरू्णमकु्त 
ऊजषफननममफती करणे, हष प्रयोर्षचष मखु्य उद्देश आहे. 
 

यष प्रयोर्षसषठी जर्षतील सवषफधिक क्षमतष असलेले 149 कर्ल्म प्रोजेक् टर (झनेॉन शॉटफ-आकफ  लॅम्प) एकत्र 
करण्यषत आले आहेत. मिमषशषांच्यष पोळ्यषच्यष रचनेप्रमषणे यष सवषांची जोडणी केल  असनू यष प्रत्येक 
प्रोजेक् टरची क्षमतष सरषसर  र्ल्र्पेक्षष चषर हजषर पट ांने अधिक आहे. 
 

जमफन एअरो्पेस सेंटर (डीएलआर) यषांनी यष प्रयोर्षची जुळणी केल  असून पथृ्वीवर पोचणषऱ्यष सयूफप्रकषशषच्यष 
दहष हजषर पट अधिक ऊजषफ असलेलष प्रकषश ननमषफण करण्यषचे यष प्रयोर्षचे ध्येय आहे.  
 

सौरऊजेचष अधिकषधिक वषपर करण्यषचष प्रयत्न होत असलष तर  सध्यषचे सौरघट र्षरसे पररणषमकषरक ठरत 
नसल्यषचे शष्त्रज्षांचे म्हणणे आहे. त्यषमळेु अधिकषधिक ऊजेचष वषपर करतष यषवष, यषसषठी हष प्रयोर् करणषर 
असल्यषचे सषांर्ण्यषत आले. 
 

प्रयोर्षदरम्यषन सवफ प्रोजेक् टरची हदशष २० सेमी र्षय २० सेमी आकषरषच्यष चौरस क्षेत्रषवर कें हद्रत केल  जषणषर 
आहे. यषमळेु जर्षतील सवषांत मोठष असलेलष हष कृत्रत्रम सयूफ सरुू करतषच त्यषमळेु तब्र्ल ३५०० अांश सेश्ल्सअस 
तषपमषन ननमषफण होण्यषचष अांदषज आहे.  
 

हष प्रयोर् अत्यांत िोकषदषयक असल्यषने तो र्ांद खोल त केलष जषणषर आहे. यष प्रयोर्षतून वीजननममफतीह  केल  
जषणषर आहे. यष प्रयोर्षचष ननष्कर्फ लवकरच जषह र केलष जषणषर आहे. 
 


